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školy

Mistrovství ČR v oborech 36-64-H/01 – 
TESAŘ a dále pokrývač a klempíř bylo 
již tradičně vyhlášeno Cechem klempířů, 
pokrývačů a tesařů (CKPT) a proběhlo 
společně se soutěží v dalším stavebním 
oboru kominík. Konalo se pod patronací 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR a akciové společnosti Veletrhy 
Brno a jeho uspořádaní se i přes velmi 
chladné a deštivé počasí jako vždy 
úspěšně zhostila místní SŠ staveb-
ních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ). 
Generálním partnerem a sponzorem 
sou těže v oboru TESAŘ byla společnost 
PANAS.

Letos bez slovenských 
tesařských juniorů…

Finálového kola se zúčastnilo celkem 
6 dvojčlenných družstev z odborných 
škol z celé České republiky. Tři z nich 
(SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Česká 
zemědělská akademie v Humpolci, SŠ 
a SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava 
– Zábřeh) postoupily ze zemského kola 
pro oblast Moravy, proběhnuvšího 25.–
26. 1. 2017 v Ostravě-Zábřehu. Druhá 
trojice družstev (SPŠ stavební Pardubice 
– Rybitví, SOŠ stavební a zahradnická 
Praha 9, Akademie řemesel Praha – SŠ 
technická Praha 4) si účast vybojovala 
v českém kole (28. 2. – 2. 3. 2017) na 
půdě Akademie řemesel Praha – SŠ 
technické v Praze 4 na Zeleném pru-
hu. Startovní pole tentokrát bohužel 
nedoplnilo žádné soutěžní družstvo ze 

Slovenska, přestože organizátoři tra-
dičně oslovili odborné školy, které do-
sáhly nejlepšího umístění na Mistrovství 
Slovenska střechařských řemesel žáků 
odborných škol s mezinárodní účastí, 
které pod taktovkou Cechu strechárov 
Slovenska proběhlo 22.–23. 3. 2017 
v Bratislavě v rámci mezinárodního sta-
vebního veletrhu CONECO. Letos se 
případná „nominace“ týkala hlavně SOŠ 
stavební Žilina, SOŠ Nitra a SOŠ tech-
nické Prešov, které podle Ing. Romana 
Hypra ze spolupořádající SŠSŘ svoji 
účast slíbily, ale nakonec do Brna ne-
přijely, údajně z časových důvodů. Podle 
několika námi oslovených zástupců z řad 
pedagogického doprovodu zúčastně-
ných družstev je škoda, že slovenští kole-
gové letos nedali svým žákům příležitost 
poměřit své síly s českými tesařskými 
juniory. Zejména pak v případě SOŠ 

Patnáctými juniorskými tesařskými mistry ČR 
se stali žáci ČZA Humpolec

Na brněnském výstavišti proběhl ve dnech 26.–27. 4. 2017 při příležitosti Stavebních veletrhů Brno 
v pořadí XV. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných do-
vedností oborů vzdělání klempíř, pokrývač, tesař a kominík. Mistrovský titul v oboru TESAŘ zde po 
předchozí sedmileté „nadvládě“ tesařských juniorů z východočeské Jaroměře získali poprvé v historii 
žáci České zemědělské akademie v Humpolci, SŠ Lukáš Míchal a Václav Prokopec, svěřenci mistra 
odborného výcviku Pavla Krejčího.
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Druhý finálový den se soutěžící zabývali nezbytnými doděláv-
kami všech prvků a vlastní montáží krovu

Startovním polem patřičně zamíchalo kromě jiného také 
osazení úžlabní krokve, jejíž horní plocha měla kvůli různým 
rovinám střechy nestejnoměrné gradování
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technické Prešov, kterou na zmíněném 
veletrhu CONECO opět reprezentovali 
Damián Bašista a Róbert Hudák, stu-
denti III. ročníku experimentálního oboru 
3349 K – Technik dřevostaveb (oriento-
vaný na výrobu, montáž a kompletizaci 
dřevěných konstrukcí), kteří při loňském 
brněnském finále po celou dobu praktic-
ké části úspěšně sekundovali nejlepším 
budoucím tesařům z ČR.

…ale opět s modelem 
krovu, ne zrovna lehkým

Vlastní soutěž zahrnovala teoretickou 
část a cca 14 hodin trvající praktickou 
část, která navzdory nízkým teplotám 
a dopoledním dešťovým přeháňkám 
probíhala tradičně na volné ploše mezi 
výstavními pavilóny, aby byla na očích 
co největšímu počtu návštěvníků a sou-
těž jako taková splnila svůj hlavní cíl – 
popularizovat stavební řemesla mezi ši-
rokou veřejností. V praktické části měli 
žáci za úkol zhotovit podle zadaného 
výkresu model krovu pultové střechy 
s úžlabím, navržené ve tvaru „L“ s růz-
ným sklonem spádu na každé straně. 
„Krov má na každé straně střechy jinou 
šířku (100 a 120 cm), z čehož plyne, že 
úžlabní krokev propojující obě střešní 
roviny není promítnuta přímo ve středu, 
ale leží bokem, o což je jeho zhotovení 
složitější. Připouštím, že v tomto směru 
letošní zadání není zrovna lehké, ale 
na druhou stranu zde soutěží ti nejlep-
ší z nejlepších žáků z Čech a Moravy, 
kteří by si s ním měli umět poradit,“ sdělil 
nám již zmíněný Ing. Roman Hypr s tím, 
že v teoretické části pak žáci museli bě-
hem 20 minut absolvovat písemný test 
s dvaceti otázkami z jednotného zadání 
závěrečných zkoušek pro daný obor. Ten 
letos soutěžící zvládli až na jednu výjimku 
(s třemi chybami) s plným počtem bodů 
a o vítězi tak stejně jako loni rozhodo-
vala hlavně praktická část soutěže. V ní 
měli žáci nejprve za úkol vyrýsovat na 
připravenou podložku (podle výkresové 
dokumentace) řezy krovu spolu s úžlabní 
krokví, včetně námětků. Současně při-
tom mohli pracovat na prvcích krovu jako 
jsou pozednice, vaznice, sloupek a pá-
sek. Poté museli jednotlivé prvky orýso-
vat na připravený materiál, vše vyřezat 
a nakonec s pomocí tesařských spojů 
(osedlání, plátování, čepování, lípnutí 
– spojení námětkové krokve s úžlabní) 
a vrutů provést vlastní montáž krovu. To 
vše pouze za použití klasického ručního 
nářadí s výjimkou povolené aku vrtačky 
a bitů (šroubovacích hrotů) pro aplikaci 
vrutů sloužících jako jistící prvky spojů. 

Výkony soutěžících hodnotila odborná 
porota vedená Ivanem Dvořákem, zá-
stupcem CKPT a jednatelem společnosti 
Dvořák – Střešní pláště s.r.o. z Pardubic. 
Na hodnocení se spolu s ním podíleli 
ještě Ing. Eva Hellerová z Pyšel (soudní 
znalec v oboru střech a střešních pláš-
ťů) a Marek Jaša, zástupce generálního 
sponzora společnosti PANAS, kteří se 
při hodnocení mimo jiné zaměřovali také 
na průběžný pořádek na pracovišti či do-
držování zásad BOZP. Kromě toho měli 
za úkol vybrat mezi soutěžícími jedince, 
který je svým zodpovědným přístupem, 
talentem a dovednostmi přesvědčil 
o kvalitách budoucího řemeslníka svého 
oboru, a který byl při slavnostním vyhlá-
šení (v pátek 28. 4. 2017) nominován na 
nejvyšší ocenění žáka v ČR, zlatou plake-
tu „Českých ručiček“, udělovanou v rám-
ci stejnojmenného projektu zaměřeného 
na popularizaci učňovského školství.

Vítězství vybojovali tesařští 
junioři z Humpolce

Všechny předpoklady pro výše zmíně-

nou nominaci podle poroty splnil Lukáš 
Míchal z České zemědělské akademie 
v Humpolci, SŠ. Společně se spolužá-
kem Václavem Prokopcem se stali abso-
lutními vítězi XV. ročníku Mistrovství ČR 
v kategorii Tesař s celkovým počtem 151 
dosažených bodů a s dvanáctibodovým 
náskokem před držiteli stříbrných medai-
lí. Ty si za 139 získaných bodů odvezli 
v celkovém pořadí druzí Daniel Hanák 
a Petr Kaiser ze SOŠ stavební a zahrad-
nické Praha 9. Třetí příčku a bronzové 
medaile vybojovali (s celkovým počtem 
136 bodů) Michal Hromádko a Jaroslav 
Švec ze SPŠ stavební Pardubice – Rybi-
tví. Tato trojice družstev za svůj předve-
dený výkon kromě zmíněných medailí 
obdržela ještě hodnotné věcné ceny 
v podobě elektrického ručního nářadí od 
hlavního sponzora soutěže společnosti 
PANAS. V případě vítězného družstva jím 
byly příklepová vrtačka METABO a aku 
vrtačka se svítilnou MAKITA. Druhé druž-
stvo se pro změnu těšilo z elektrické ře-
tězové pily a ruční pásové brusky a třetí 
družstvo z přímočaré pily a multitoolu, 
vše od značky MAKITA.

Výkony soutěžících průběžně hodnotila odborná porota ve složení Ing. Eva Hellerová, 
zástupce CKPT Ivan Dvořák (uprostřed) a Marek Jaša

Vítězné družstvo z České zemědělské akademie v Humpolci, SŠ Lukáš Míchal (vle-
vo) a Václav Prokopec spolu se svým učitelem odborného výcviku Pavlem Krejčím


